
§ 1. Foreningens navn er: Foreningen Kærsholm
Stiftet d. 25.4 2004 Hjemsted tidligere Sejlflod kommune

§2. Foreningens formål er: Initiativer til gavn for Kærsholms
beboere

§3. Som medlemmer kan optages, alle der bor i Kærsholm og
omegn.

§4. Foreningens bestyrelse består af formand, kasserer og
sekretær.

§5. Foreningens kontingent fastsættes på den ordinære generalfor-
samling.

§6. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter
ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser,
for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

2. Foreningensmedlemmer har ikke ingen økonomiske for-
pligtelser over for foreningen ud over kontingent-
forpligtelsen.

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af
foreningens formue eller udbytte af nogen art. Foreningens
medlemmer har heller ingen krav på nogen del af formuen
ved udmeldelse.

§7. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der
afholdes hvert år i maj måned, og indkaldes skriftligt med
angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest 8 dage før.

3. Kun fremmødte har stemmeret
4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig

stemmeflertal, dog kræves der til udelukkelse af et medlem,
samt til ændring af disse vedtægter, at mindst 2/3 af de
gyldige stemmer, stemmer for forslaget. Der bliver skriftlig
afstemning, hvis en af de fremmødte ønsker det.

5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§8. På den ordinære generalforsamlingen behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Valg af: a. formand b. kasserer c. sekretær d. revisor
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Eventuelt .

§9. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af
bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af med-
lemmerne stiller skriftligt krav herom, med skriftligt forslag til
dagsorden.

§ 10 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kassere-
ren, dog ved optagelse af lån den samlede bestyrelse.

§ 11 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 12 Vedtagelser i bestyrelsen kræver almindelig stemmeflertal.

§ 13 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31.
December.

§ 14 Ophævelse af foreningen kan kun ske med 3/4 flertal på 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger.

Vedtægter . 1. udgave, vedtaget d. 25/4 2004


